
ЕКСПРЕСІНФОРМАЦІЯ 

                              27 листопада 2019 року 

м. Кропивницький 

Діяльність органів влади на місцях 

Висвітлення діяльності місцевих органів влади 

 

27 листопада під головуванням заступника міського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Наталії Дзюби відбулося засідання комісії 

з питань захисту прав дитини.  

Розглянуті питання: про доцільність усиновлення – 1; про розгляд заяви 

гр. П. – 1; про визначення порядку зустрічей з дітьми – 1. 

 

27 листопада під головуванням керуючого справами виконавчого 

комітету міської ради Альвіни Бондаренко відбулося засідання комісії                            

з питань почесних звань та нагород Виконавчого комітету Міської ради                 

міста Кропивницького.  

  За результатами розгляду поданих документів комісія прийняла                   

рішення рекомендувати для нагородження Почесною грамотою міської ради 

та виконавчого комітету м. Кропивницького: 3-х осіб з нагоди Дня місцевого 

самоврядування, 2-х осіб з нагоди Міжнародного дня людей з інвалідністю та 

2-х осіб з нагоди Дня Збройних сил України.  

 

27 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода брав участь в проведенні інформаційного дня 

Українського культурного фонду. 

У заході брали участь: представники культурних та креативних 

індустрій, культурні менеджери і куратори, представники археологічних, 

музейних, архівних установ, вищих навчальних закладів та шкіл міста, митці 

та всі ті, хто має бажання створювати проєкти у сфері культури.  

Представники Українського культурного фонду розповіли про свою 

діяльність та конкурси, які проходитимуть у 2020 році. 

 

27 листопада під головуванням заступника голови Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання комісії     

з питань призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям, соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам, житлових 

субсидій, пільг та тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на пенсійну 

виплату.  
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Розглянуто справ з питань призначення: соціальних виплат внутрішньо 

переміщеним особам – 11 (призначено – 11); житлових субсидій – 63 

(призначено – 49) та пільг – 2 (призначено – 2). 

 

27 листопада під головуванням заступника голови Подільської районної 

у місті Кропивницькому ради Артема Постолатія відбулося засідання 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті Подільської районної                           

у місті Кропивницькому ради. 

Розглянуто та закрито протокол про адміністративне правопорушення, 

передбачене статтею 152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення.  

 

27 листопада відбувся семінар з головами квартальних комітетів  

Фортечного  району  м. Кропивницького. 

Розглянуті питання: про своєчасне виявлення нецільового 

використання бюджетних коштів, виплачених у вигляді державних 

соціальних допомог; про співпрацю відділу реєстрації місця проживання 

особи Міської ради міста Кропивницького з головами квартальних комітетів; 

про актуальні проблеми ветеранів Фортечного району міста Кропивницького. 

 

Діалог влади з народом 

 

27 листопада заступник міського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Андрій Паливода провів прийом громадян з особистих питань. 

На прийом звернулися 6 заявників з питань: надання дозволу на розміщення 

торговельного лотка для роздрібної торгівлі та виділення місць для торгівлі  

в мікрорайоні Ковалівка. 

 

Події суспільно-політичного життя 

Гуманітарна, гендерна, молодіжна, мовна політика 

 27 листопада у бібліотеці-філії № 13 міської централізованої 

бібліотечної системи міста Кропивницького проведено літературну мандрівку 

«Веселі пригоди добрих друзів у творах Ярослава Стельмаха». 

   

До Міжнародного дня людей з інвалідністю 

 

27 листопада, напередодні Міжнародного дня людей з інвалідністю, 

заступник міського голови з питань виконавчих органів ради Наталія Дзюба в 

приміщенні міської ради вручила матеріальну допомогу 35-ти членам 

громадської організації «Кропивницька міська організація інвалідів «Сила 

Духу». 
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Питання соціально-економічного стану 

Ситуація на споживчому ринку 

 

          27 листопада в рамках реалізації проєкту «Муніципальний патруль»  

проведено рейдове відстеження по вулиці Вокзальній (біля магазину “АТБ” та 

вздовж будинку 37/16) щодо припинення несанкціонованої торгівлі.      

 Під  час  рейду несанкціонована торгівля  не  здійснювалась.   

 

Житлово-комунальна сфера 

 

  27 листопада інспекторами спеціалізованої інспекції Міської ради                      

міста Кропивницького та працівниками міської дружини проведено рейд                          

з перевірки благоустрою міста, у ході якого було здійснено обстеження 

санітарного стану вулиць: Преображенської, Вокзальної, Євгена Тельнова, 

Кропивницького, Полтавської, Колодязної, В’ячеслава Чорновола, 

Криворізької, Короленка, Панаса Михалевича, Миколи Левитського  та 

провулку Перекопського. 

 Під час рейду за виявлені порушення Правил благоустрою міста 

складено 3 протоколи про адміністративні правопорушення за дії, передбачені 

статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення, та видано 

4 попередження щодо усунення недоліків санітарного стану.    

 

Освіта 

 

27 листопада на базі комунального закладу  «Навчально-виховне 

об’єднання № 6 «Спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, центр 

естетичного виховання «Натхнення» спеціаліст відділу методичного 

забезпечення кадрової політики управління освіти Ольга Журавльова провела 

нараду з заступниками директорів закладів загальної середньої освіти                                  

з навчально-виховної роботи та директорами центрів естетичного виховання. 

Розглянуті питання: про заходи національно-патріотичного та 

культурно-просвітницького спрямування з учнівською молоддю міста у грудні 

2019 року; про участь учнівської молоді міста в обласному етапі 

Всеукраїнського конкурсу екскурсоводів музеїв закладів освіти «Край,                               

в якому я живу»; про проведення обласної краєзнавчої акції учнівської молоді 

«Українська революція: 100 років надії і боротьби»; про участь в обласному 

етапі Всеукраїнського конкурсу  «Новорічна композиція»; про презентацію 

членом Національної спілки краєзнавців України Гайдою Л.А. мистецько-

просвітницької програми з краєзнавства «Мій рідний край» та інші. 

 

27 листопада  на базі центру методичної та соціально-психологічної 

служби  управління  освіти директор центру Марцеліна Пахолівецька провела  
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засідання науково-методичної ради. 

Розглянуті питання: про проведення онлайн січневої конференції 

«Технологія фахової майстерності: сучасний інструментарій педагога»; про 

підсумки мовно-літературного конкурсу імені Т.Шевченка; про підсумки 

Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

 

 

 

Керуючий справами виконавчого 

комітету міської ради             Альвіна БОНДАРЕНКО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ірина Штадченко 24 75 85 
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